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Aos cinco dias do mês de dezembro de dois mil e doze, pelas dezoito horas e 

trinta minutos, reuniram, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Santo Tirso, as enti-

dades que compõem o Conselho Local de Ação Social (CLAS), conforme lista de pre-

senças anexa, com a seguinte ordem de trabalhos:----------------------------------------------- 

1. Apreciação e votação da ata da última reunião ordinária;-------------------------- 

2. Apreciação e votação da ata da última reunião extraordinária;-------------------  

3. Apresentação do mapa interativo do concelho;--------------------------------------- 

4. Apresentação e votação do plano de ação para dois mil e treze;---------------- 

5. Outros assuntos de interesse geral.----------------------------------------------------- 

 Nesta sessão, presidida pelo Sr. Presidente do CLAS, Eng.º Castro Fernandes, 

esteve ainda presente a Dr.ª Júlia Godinho – Vereadora do Pelouro de Ação Social da 

Câmara Municipal de Santo Tirso –, a Eng.ª Ana Maria Ferreira – vice-presidente da 

Câmara Municipal de Santo Tirso, a Dr.ª Paula Brandão – Diretora de Departamento 

de Educação, Desporto e Ação Social da Câmara Municipal –, a Dr.ª Rita Azevedo – 

Chefe de Divisão de Ação Social da Câmara Municipal – e o Dr. Rui Santos – Técnico 

da Câmara Municipal responsável pela coordenação da Rede Social. Esteve igual-

mente presente a Arq.ª Lúcia Rodrigues, Chefe de Divisão de Ordenamento do Territó-

rio e Informação Geográfica da Câmara Municipal de Santo Tirso, para apresentação 

do ponto três da ordem de trabalhos.------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Apreciação e votação da ata da última reunião ordinária-------------------------------- 

O Sr. Presidente do CLAS deu início à ordem de trabalhos, colocando a apre-

ciação a ata da última reunião ordinária. Nenhum dos presentes se pronunciou. A ata 

foi colocada a votação, tendo sido aprovada por maioria, com duas abstenções, por 

ausência na respetiva reunião.---------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Apreciação e votação da ata da última reunião extraordinária------------------------- 

O Sr. Presidente do CLAS colocou a apreciação a ata da última reunião extra-

ordinária. Nenhum dos presentes se pronunciou. A ata foi colocada a votação, tendo 
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sido aprovada por unanimidade.-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Apresentação do mapa interativo do concelho---------------------------------------------- 

A Arq.ª Lúcia Rodrigues apresentou o mapa interativo do concelho de Santo 

Tirso, disponível no sítio da Câmara Municipal de Santo Tirso – www.cm-stirso.pt. 

Desta apresentação (que se anexa) constou a ilustração das principais funcionalida-

des desta ferramenta, através de exemplos de instituições pertencentes ao CLAS.------ 

O Sr. Presidente alertou para a importância desta ferramenta de trabalho, dan-

do a possibilidade a todos os presentes de colocarem questões relativamente ao fun-

cionamento do mapa, assim como informou que a Divisão de Ordenamento do Territó-

rio e Informação Geográfica da Câmara Municipal de Santo Tirso estará disponível 

para esclarecimentos adicionais. Nenhum dos parceiros do CLAS quis usar da pala-

vra. O Sr. Presidente agradeceu a presença da Arq.ª Lúcia Rodrigues na sessão ple-

nária do CLAS, que se ausentou se seguida.--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Apresentação e votação do plano de ação para dois mil e treze----------------------- 

O Dr. Rui Santos informou os presentes, através de uma apresentação efetua-

da em powerpoint (em anexo), quais as ações previstas para dois mil e treze (previa-

mente remetidas a todos os parceiros). O técnico informou que o conjunto de ações 

apresentado resulta de um trabalho concertado entre os técnicos de intervenção social 

do concelho, que uma vez mais se reuniram em dois momentos para delinear as 

ações a desenvolver de acordo com a estratégia definida no Plano de Desenvolvimen-

to Social.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Sr. Presidente colocou o Plano de Ação à apreciação de todos os presentes. 

A Dr.ª Dulce Figueiredo, representante dos Agrupamentos de Centros de Saúde 

Grande Porto I Santo Tirso/Trofa (ACES), sugeriu que se corrigisse a designação “uni-

dade de saúde pública” para “ACES”, na área estratégia da saúde mental. Na sequên-

cia desta sugestão, o Dr. Rui Santos comprometeu-se a efetuar a respetiva alteração, 

informando ainda que a anterior designação resultou da indicação dada no grupo de 
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trabalho de técnicos de intervenção social. Mais ninguém quis usar da palavra.-----------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Plano de Ação foi colocado a votação pelo Sr. Presidente, tendo sido apro-

vado por unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Outros assuntos de interesse geral-------------------------------------------------------------- 

Neste ponto da ordem de trabalhos, o Sr. Presidente informou que a Coopera-

tiva de Apoio à Integração do Deficiente (CAID) inaugurou no Dia Internacional da 

Pessoa com Deficiência (três de dezembro) a Residência Autónoma, que contou com 

a presença do Sr. Secretário de Estado da Solidariedade e Segurança Social, Dr. Mar-

co António Costa. A este propósito, o Sr. Presidente manifestou a sua satisfação pelo 

facto do Sr. Secretário de estado ter celebrado com a CAID o acordo de cooperação 

necessário ao funcionamento da Residência Autónoma, para seis deficientes, bem 

como pelo facto do acordo de cooperação para um novo Centro de Atividades Ocupa-

cionais com capacidade para treze utentes.---------------------------------------------------------- 

A Dr.ª Liliana Salgado, representante da Irmandade e Santa casa da Misericór-

dia de Santo Tirso, usou da palavra para informar o CLAS que o Sr. Secretário de Es-

tado esteve também nas instalações da Misericórdia de Santo Tirso, com o fim de 

inaugurar o novo equipamento do Lar Leonor Beleza, para pessoas dependentes, que 

se encontrava já obsoleto.--------------------------------------------------------------------------------- 

A Dr.ª Lurdes Ribeiro, representante da Casa de Acolhimento Sol Nascente, 

usou da palavra para informar o CLAS acerca do lançamento da empreitada do Lar 

Residencial para deficientes, manifestando a sua esperança numa futura cooperação 

da Segurança Social, dado trata-se de um projeto que não conta, para já, com qual-

quer financiamento público. O Sr. Presidente do CLAS sugeriu que a Dr.ª Lurdes Ri-

beiro fizesse uma exposição dos problemas da instituição a este nível, comprometen-

do-se, na qualidade de presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso, a fazer chegar 

essas preocupações ao Sr. Secretário de Estado, dada a importância que este equi-

pamento tem no panorama concelhio. Ainda na qualidade de Presidente da Autarquia, 

sugeriu que fosse agendada uma reunião conjunta entre o Sr. Presidente, a Sr.ª Vere-



 

 

 

 

 

 

05/12/2012                   Conselho Local de Ação Social                Ata n.º 18 
 

Ordinária 
 

 

4

adora do Pelouro de Ação Social, Dr.ª Júlia Godinho, e a representante da Casa de 

Acolhimento Sol Nascente, no sentido de se estudar o atual momento do projeto e, 

desse modo, evitar futuros contratempos provocados pela ausência de financiamento 

da obra.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mais ninguém quis usar da palavra.-----------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente colocou a votação da ata em minuta, tendo a mesma sido 

aprovada por unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Encerramento----------------------------------------------------------------------------------------------- 

E nada mais havendo a tratar, pelas dezanove horas e vinte minutos, deu-se 

por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que tem quatro folhas, ape-

nas utilizadas no anverso, respetiva folha de presenças e anexos, que eu,                                          

________________________, designado para secretariar a reunião, subscrevo e que, 

depois de aprovada, vai ser assinada por quem presidiu.---------------------------------------- 

 


